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RESUMO 
 

 

 

Nos últimos anos, o avanço dos meios tecnológicos e de comunicação impactou 
diretamente na forma como são produzidas, compartilhadas e arquivadas as informações, 
particularmente no trâmite dos diversos tipos de documentos utilizados na Administração 
Pública. Todavia, no âmbito do Administração Militar, a utilização efetiva de documentos 
digitais sofre uma grande resistência por parte dos agentes diretamente envolvidos nos 
processos administrativos, particularmente nos pregões eletrônicos gerenciados pelas 
Unidades Gestoras (UG) do Exército Brasileiro (EB). Nesse contexto, a evolução do 
ordenamento jurídico ofereceu a possibilidade de instrução do processo licitatório por meio 
de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos constantes de arquivos e 
registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e 
prestação de contas. Logo, esse estudo procura identificar as vantagens da utilização de 
processos de pregão eletrônico totalmente digitais nas Unidades Gestoras do Exército 
Brasileiro através da ampla utilização de certificados digitais e demonstrar que a utilização 
do certificado digital como ferramenta de segurança contribui para o aumento da 
economicidade e eficiência das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro. 
 

 

Palavras-chave: Certificado Digital. Processo Digital. Pregão Eletrônico. Assinatura 
Digital. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

RESUMEN 

 

 

 

En los últimos años, el avance de los medios tecnológicos y de comunicación ha impactado 
directamente en la forma en que se produce, comparte y archiva la información, 
especialmente en el transcurso de los distintos tipos de documentos utilizados en la 
Administración Pública. Sin embargo, en el ámbito de la Administración Militar, el uso 
efectivo de documentos digitales es fuertemente resistido por los agentes directamente 
involucrados en los procesos administrativos, particularmente en las subastas electrónicas 
gestionadas por las Unidades de Gestión (UG) del Ejército Brasileño (EB). En este contexto, 
la evolución del ordenamiento jurídico ha ofrecido la posibilidad de instruir el proceso de 
licitación a través de un sistema electrónico, de modo que los actos y documentos 
contenidos en archivos y registros digitales serán válidos para todos los efectos legales, 
incluso para prueba y provisión de facturas. Por lo tanto, este estudio busca identificar las 
ventajas de utilizar procesos de licitación electrónica totalmente digital en Unidades de 
Gestión del Ejército Brasileño a través del amplio uso de certificados digitales y demostrar 
que el uso de certificados digitales como herramienta de seguridad contribuye a una mayor 
economía y eficiencia de los Unidades de gestión. 
 

 

Palabras clave: Certificado digital. Proceso digital. Subasta Electrónica. Firma digital. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Nos últimos anos, o avanço dos meios tecnológicos e de comunicação impactou 

diretamente na forma como são produzidas, compartilhadas e arquivadas as informações, 

particularmente no trâmite dos diversos tipos de documentos utilizados na Administração 

Pública. 

Conforme SILVA e SILVA (2019, p.4), “a tecnologia está sempre em processo de 

evolução, afetando toda a estrutura da civilização moderna, o modo de vida que um cidadão 

comum tinha há 20 anos é muito diferente comparando com os dias atuais”. Tal 

comportamento deve, naturalmente, se refletir na forma como o Estado organiza e executa 

suas atividades, dentre elas, os processos de aquisição e contratação. 

Nesse contexto, a Administração Pública vem adquirindo uma nova roupagem, 

exigindo soluções viáveis para diversas questões, transformando-se numa administração 

virtual, a ensejar no exercício dos atos e funções administrativas (ALBUQUERQUE; DA 

SILVA; DE SOUZA, 2017). Cada vez mais, a sociedade cobra do Estado uma postura 

moderna, célere, segura, eficiente e confiável, em detrimento das famigeradas burocracia 

e desconfiança que, historicamente, assolam o cenário público brasileiro. 

No âmbito do Administração Militar, a utilização efetiva de documentos digitais sofre 

grande resistência por parte dos agentes diretamente envolvidos nos processos 

administrativos, particularmente nos pregões eletrônicos (PE) gerenciados pelas Unidades 

Gestoras (UG) do Exército Brasileiro (EB). 

No entanto, torna-se imprescindível que a administração militar se adapte às novas 

realidades tecnológicas (SOUZA, 2019) e incorpore em seus processos todas as 

ferramentas tecnológicas disponíveis, particularmente a certificação digital, aumentando, 

assim, os níveis de segurança e eficiência de seus processos licitatórios. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
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De maneira geral, atualmente, os processos de PE no EB são divididos em duas 

partes:  

1) processo físico, cujos autos não deverão exceder 200 (duzentas) folhas por 

volume, numeradas, carimbadas e rubricadas conforme Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 

5, de 19 de dezembro de 2002;  

2) sistema informatizado, operado dentro do Portal de Compras do Governo Federal 

(https://www.gov.br/compras/pt-br), que, após concluído, deverá ser impresso e juntado ao 

processo físico discriminado no item 1. 

Todavia, a evolução do ordenamento jurídico ofereceu a possibilidade de instrução 

do processo licitatório por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os 

documentos constantes de arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos 

legais, inclusive para comprovação e prestação de contas (BRASIL, 2019). 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: à luz da 
legislação vigente, quais seriam as possíveis vantagens e desvantagens da utilização 
exclusiva de documentos digitais nos processos de pregão eletrônico das unidades 
gestoras do Exército Brasileiro? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Identificar as possíveis vantagens da utilização exclusiva de documentos digitais nas 

UG do EB através da ampla utilização de certificados digitais pelos atores envolvidos em 

todas as fases da realização do processo de PE. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

i) expor a legislação que embasa a utilização de documentos digitais e 

certificação digital pela Administração Pública Federal; 

ii) contrastar os processos físicos e digitais de PE, destacando vantagens e 

desvantagens de cada método; 

iii) identificar, através de questionário, o grau de utilização de certificados digitais 

para assinatura de documentos eletrônicos, atualmente, em processos de PE 

nas UG do EB; 

iv) enumerar, caso existam, as possíveis vantagens e desvantagens da 

implantação de processos exclusivamente digitais na realização de PE pelas 

UG do EB. 

 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

 

A utilização do certificado digital como ferramenta de segurança permite a realização 

de pregões eletrônicos exclusivamente digitais, contribuindo, dessa forma, para o aumento 

da segurança, economicidade e eficiência desses processos no âmbito das Unidades 

Gestoras do Exército Brasileiro. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido por meio da aplicação de questionário para 

identificar, no âmbito do EB, o grau de utilização de documentos digitais assinados com 

certificação digital na condução dos processos de pregão eletrônico. Buscou-se, ainda, 
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enumerar as possíveis vantagens e desvantagens deste método em comparação à 

realização de processos físicos identificadas através da realização de entrevista com pelo 

menos 01(um) militar de uma UG de cada um dos seguintes grupos: 1) UG que produzem 

processos de pregão eletrônico híbridos ou digitais; 2) UG que produzem processos 

totalmente físicos; 3) UG integrante do Sistema de Controle Interno do EB. 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 
 

 

O objeto formal de estudo é a identificação, no cenário atual, das possíveis 

vantagens e desvantagens na utilização da certificação digital como ferramenta de 

segurança, economicidade e eficiência nos processos de pregão eletrônico das UG do EB. 

Este trabalho está inserido no contexto do Plano Estratégico do Exército (2019-

2023), o qual pretende aperfeiçoar procedimentos para melhorar a qualidade da execução 

orçamentária, o que enquadra o objetivo geral do estudo. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e junho do corrente ano, através da 

aplicação de questionário e realização de entrevistas, de maneira digital, aos agentes da 

administração envolvidos no processo de pregão eletrônico de diversas UG do EB. 

Nesse contexto, as variáveis são consideradas assimétricas já que as variáveis 

independentes exercem influência direta nas dependentes (LAKATOS e MARKONI, 1992). 

As variáveis independentes da pesquisa são as UG e a variável dependente a utilização da 

certificação digital e dos documentos digitais na realização de processos de pregão 

eletrônico. 

 

 

1.4.2 Amostra 
 

 

1.4.2.1 Para o questionário 
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A população selecionada é composta de 70 (setenta) militares que, 

independentemente de postos ou graduações, são agentes da administração envolvidos 

nos processos de pregão eletrônico em diversas UG do EB, principalmente aqueles que  

tenham exercido, em dado momento da carreira, alguma(s) da(s) seguinte(s) função(ões): 

Ordenador de Despesas (OD); Fiscal Administrativo (Fisc Adm) ou Adjunto (Adj) / Auxiliar 

(Aux) da Fiscalização Administrativa; Conformador de Registro e Gestão ou Adj da Seção 

de Conformidade de Registros e Gestão (SCRG); Chefe (Ch), Adj ou Aux da Seção de 

Aquisições, Licitações e Contratos (SALC); Encarregado, Adj ou Aux do Setor Financeiro; 

Encarregado, Adj ou Aux do Setor de Materiais; Encarregado, Adj ou Aux do Setor de 

Aprovisionamento; Requisitante; Auditor e/ou outras funções ligadas ao processo. 

 

 

1.4.2.2 Para as entrevistas 

 

 

A população selecionada é composta de 04 (quatro) militares que são agentes da 

administração envolvidos no processo de pregão eletrônico, como gestor, executor ou 

auditor, em diversas UG do BR, divididas em 04 (quatro) grupos, a saber: 1) Grupo 1: UG 

que utilize processos de PE totalmente físicos; 2) Grupo 2: UG que esteja em transição 

entre o processo físico e o digital; 3) Grupo 3: UG que utilize processos de PE totalmente 

digitais; e 4) Grupo 4: UG integrante do Sistema de Controle Interno do EB. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 
 

 

A pesquisa está classificada quanto a sua natureza, abordagem, objetivos e 

procedimentos (KASAI, 2021). 

Conforme PRODANOV e ERNANI (2013), no que se refere à natureza, a pesquisa 

pode ser definida como aplicada, pois busca aplicar novas ferramentas com objetivo de 

solucionar um problema específico. 
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No quesito abordagem, o presente estudo pode ser considerado como qualitativo-

quantitativo, por se tratar de uma pesquisa qualitativa com apoio de elementos quantitativos 

não sofisticados (NEVES, DOMINGUES, 2007). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva, uma vez que utilizou 

técnicas padronizadas para coleta de dados para o nível de um determinado grupo (GIL, 

2002). Dessa maneira,  em relação aos procedimentos, o estudo será um levantamento 

que por meio de uma observação extensiva sistemática a partir de um roteiro previamente 

estruturado busca atingir os objetivos da análise (PRODANOV; ERNANI, 2013). 

 

 

1.4.4 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Após a identificação do problema, foi realizada uma pesquisa na bibliografia 

existente sobre o tema com o propósito de absorver o que já fora produzido e vislumbrar 

possíveis lacunas de conhecimento na área delimitada (NEVES, DOMINGUES, 2007). 

Seguindo os ensinamentos de PRODANOV e ERNANI (2013), foram priorizadas as 

publicações em revistas científicas; trabalhos acadêmicos; legislação sobre o tema; livros 

e documentos. Nessa fase, foram utilizados os principais sites de pesquisa científica, com 

destaque para Google Acadêmico e Biblioteca Digital do Exército (BDEx). 

 

 

1.4.4.1 Fontes de Consulta 

 

 

As principais fontes de dados são: leis, decretos e decreto-lei em vigência; instruções 

normativas; portarias; documentos oficiais; teses e dissertações aprovadas nos 

estabelecimentos de ensino militares nacionais ou estrangeiros; livros sobre o tema em 

geral. 

Para a busca em base de dados eletrônica, são utilizados os seguintes descritores 

em português: “licitação”, “processo administrativo”, “certificado digital”, “pregão”, “pregão 

eletrônico”, “licitação sustentável”, “assinatura com certificado digital”, “digitalização de 
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processos administrativos”, “governo digital”, “eficiência nas licitações”, “assinatura 

eletrônica”, e “segurança do certificado digital”. 

Após as buscas, o material bibliográfico selecionado, conforme os critérios 

estabelecidos e a reconhecida relevância para o estudo, é revisado e integrado às 

referências da investigação. 

 

 

1.4.5 Instrumentos 

 

 

Na investigação são empregados os instrumentos de coleta de dados a seguir: 

revisão da literatura, coleta documental, questionário e a entrevista do tipo semiestruturada. 

Os dois primeiros foram detalhados na subseção anterior. 

 

 

1.4.5.1 Questionário 

 

 

O questionário A (Apêndice A) é constituído de 08 (oito) perguntas e procurou 

identificar, no âmbito do EB, o grau de utilização de documentos digitais assinados com 

certificação digital na condução dos processos de pregão eletrônico. A aplicação foi remota, 

conduzida em ambiente virtual, mediante a utilização dos recursos de formulários do 

Google. Esse questionário é dirigido a militares de diversas UG do EB que desempenham 

ou desempenharam alguma função envolvida nos processos licitatórios, particularmente os 

de pregão eletrônico.  

 

 

1.4.5.2 Entrevista 

 

 

A entrevista semiestruturada segue o roteiro 1 (Apêndice B) e é dirigida a, pelo 

menos, 01(um) militar de uma UG de cada um dos seguintes grupos: 1) Grupo 1: UG que 



18 

utilize processos de PE totalmente físicos; 2) Grupo 2: UG que esteja em transição entre o 

processo físico e o digital; 3) Grupo 3: UG que utilize processos de PE totalmente digitais; 

e 4) Grupo 4: UG integrante do Sistema de Controle Interno do EB. 

 

 

1.4.6 Análise dos dados 
 

 

A análise dos dados, coerente com a abordagem qualitativa, utiliza a técnica de 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Inicialmente, as fontes são submetidas a 

uma leitura superficial para conhecer a linha argumentativa e, em seguida, uma nova leitura 

aprofundada sobre as questões centrais da pesquisa. Por fim, todo material selecionado é 

criticado.  

Os dados coletados nos questionários são submetidos a um tratamento estatístico 

probabilístico, observadas as limitações para investigação abarcar todo universo da 

população de interesse. Esses dados são representados em gráficos extraídos da 

ferramenta de formulários do Google. 

As entrevistas fornecem as percepções sobre a utilização da certificação digital pelos 

agentes da administração, onde se pode coletar dados com reflexos sobre o emprego da 

ferramenta em diferentes UG do EB. 

Todo o conjunto de informações obtidas sustentam as discussões e conclusões e 

norteiam a solução do problema proposto para este esforço. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

A presente pesquisa mostra-se pertinente por estar inserida, de maneira transversal, 

no Plano Estratégico do Exército 2020 – 2023 (PEE), tendo como eixo principal o Objetivo 

Estratégico 010 (OEE 10) – Aumentar a efetividade na gestão do bem público. 

Por sua vez, o OEE 10 é subdividido em duas estratégias, sendo a 10.1 – 

Aperfeiçoamento da Governança Corporativa, a qual enumera a Ação Estratégica 10.1.2 – 
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Aperfeiçoar procedimentos para melhorar a qualidade da execução orçamentária, o que 

enquadra o objetivo geral do estudo. 

Ademais, o Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do 

meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, prevê que “o 

uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo deverá estar 

implementado no prazo de dois anos, contado da data de publicação deste Decreto”. Dessa 

forma, o estudo serviria como contribuição para adequação da administração militar à 

legislação em vigor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1 O PROCESSO ADMINISTRATIVO (PA) NO BRASIL 

 

 

O instituto do PA no Brasil somente ganhou força no Brasil após 1988, com a vigente 

Constituição da República (MARTINS, 2004) que no inciso LV de seu Art 5º prevê que aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 

(BRASIL, 1988). 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes; 
 

Ainda assim, somente em 1999 foi editada a Lei Federal 9.784, reconhecida como 

ícone desse movimento de processualização e a mais importante lei de PA do país, 

elaborada para reger os PA no âmbito dos três Poderes da União (MARRARA, 2020).  

Nesse contexto, o atraso do legislador produziu reflexos significativos na 

jurisprudência e doutrina pátrias, que vinham tratando o PA de modo casuístico e 

assistemático, não raro sem a observância dos princípios que regem a atividade 

administrativa e o fenômeno processual (DE MELLO, 2002). 

Conforme a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a administração pública e o PA 

obedecerão aos princípios constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência, e, ainda, a diversos critérios enumerados em seu Art 

2º (BRASIL, 1999). 

 
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
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moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de: 
I – atuação conforme a lei e o Direito; 
II – atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial 
de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
III – objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades; 
IV – atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
V – divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição; 
VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias 
ao atendimento do interesse público; 
VII – indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a 
decisão; 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados; 
IX – adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
X – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações 
finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de 
que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
XI – proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as 
previstas em lei; 
XII – impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da 
atuação dos interessados; 
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação. 

 

Atualmente, no âmbito do EB, os PA ainda são produzidos conforme preconizado na 

Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19 de dezembro de 2002, ou seja, as UG estão 

presas às amarras de uma legislação ultrapassada e inertes às inovações trazidas, por 

exemplo, pelo Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio 

eletrônico para a realização do PA no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Cabe destacar que, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Geral de Licitações, no 

caput do Art. 38 determina que o procedimento de licitação será iniciado com a abertura de 

PA e o parágrafo único do mesmo artigo exige que os autos do referido processo devem 

ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica (BRASIL, 1993).  

 
Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
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contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
I – edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
II – comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 
desta Lei, ou da entrega do convite; 
III – ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo 
ou oficial, ou do responsável pelo  convite; 
IV – original das propostas e dos documentos que as instruírem; 
V – atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 
VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 
inexigibilidade; 
VII – atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 
VIII – recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestações e decisões; 
IX – despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, 
fundamentado circunstanciadamente; 
X – termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
XI – outros comprovantes de publicações; 
XII – demais documentos relativos à licitação. 
Parágrafo único. As minutas dos editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas pelo órgão de assessoria jurídica da unidade 
responsável pela licitação. 

 

Acontece que, com respaldo no art. 22 do Decreto 8.539/2015, citado anteriormente 

nesse estudo, as Consultorias Jurídicas da União nos Estados (CJU) exigem que os órgãos 

assessorados encaminhem os processos para análise jurídica por meio eletrônico ou 

digitalizados. 

 
Art. 22. No prazo de seis meses, contado da data de publicação deste 
Decreto, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão apresentar cronograma de implementação 
do uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
§ 1º O uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo 
deverá estar implementado no prazo de dois anos, contado da data de 
publicação deste Decreto . 
§ 2º Os órgãos e as entidades de que tratam o caput que já utilizam processo 
administrativo eletrônico deverão adaptar-se ao disposto neste Decreto no 
prazo de três anos, contado da data de sua publicação. 

 

 

2.2 LICITAÇÃO 
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De acordo com Rigolin e Bottino (2002, p. 22): 

 
Licitação não é apenas um ato, mas todo um complexo procedimento 
administrativo através do qual a Administração elege, entre várias possíveis, 
a proposta mais vantajosa ao seu interesse – que é sempre o interesse 
público –, com vista a algum contrato, em geral de aquisição, que pretenda 
celebrar. 

 

Para que este complexo procedimento administrativo esteja em conformidade com 

a lei, é preciso seguir alguns princípios além daqueles determinados pela Constituição 

Federal (CF). (SOUZA, 2011) 

Conforme Meirelles (1998, p. 238), estes princípios resumem- se nos seguintes 

preceitos: procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os licitantes, 

sigilo na apresentação das propostas, vinculação ao edital ou convite, julgamento objetivo, 

adjudicação compulsória ao vencedor e probidade administrativa. 

 

 

2.2.1 Modalidades de Licitação 
 

 

O Art. 22 da Lei 8.666 enumera cinco modalidades de licitação, quais sejam: 

concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 

Com base na doutrina predominante, cada modalidade diferencia-se uma das outras 

por sua estruturação procedimental, seguindo um procedimento ordenado segundo certos 

princípios e finalidades, na busca de adequar, da melhor maneira possível, a disputa ao 

objeto a ser contratado (VASCONCELLOS, 2000). 

 

 

2.2.2 Pregão 
 

 

A Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da CF, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
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providências, define a modalidade pregão e autoriza a utilização de meios eletrônicos, 

conforme segue: 

 
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 
Art. 2º (VETADO) 
§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. 
§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de 
mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades 
promotores da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de 
tecnologia da informação. 

 

Ainda segundo VASCONCELLOS (2000, p. 215), ao instituir uma nova modalidade 

licitatória, o Governo Federal atendeu reinvindicações para propiciar maior rapidez e reduzir 

os custos operacionais com o procedimento licitatório, bem como procurou sair das 

entranhas burocráticas das etapas de licitação. 

 

 

2.2.3 Pregão Eletrônico 
 

 

A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aquisição de 

bens e serviços comuns, no âmbito da União, e deve ser realizada quando a disputa for 

feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela 

internet (BRASIL, 2005). 

Atualmente, essa modalidade é regulamentada pelo Decreto 10.024/19, que além de 

revogar o Decreto 5.450/05, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os 

serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da 

administração pública federal (BRASIL, 2019). 

Dentre as principais vantagens da utilização do PE, destacam-se a diminuição das 

despesas e uma maior agilidade nas aquisições públicas, além de possibilitar a participação 
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de licitantes de regiões distintas em um mesmo certame, sem a necessidade da presença 

física (SILVA, 2018). 

Dentre as dificuldades encontradas na realização do PE, encontra-se o grande 

volume de documentações mínimas que devem compor a instrução do processo, de acordo 

com o previsto no Decreto 10.024/19: 

 
Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído 
com os seguintes documentos, no mínimo: 
I – estudo técnico preliminar, quando necessário; 
II – termo de referência; 
III – planilha estimativa de despesa; 
IV – previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das 
rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços; 
V – autorização de abertura da licitação; 
VI – designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 
VII – edital e respectivos anexos; 
VIII – minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta 
da ata de registro de preços, conforme o caso; 
IX – parecer jurídico; 
X – documentação exigida e apresentada para a habilitação; 
XI- proposta de preços do licitante; 
XII – ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros: 
a) os licitantes participantes; 
b) as propostas apresentadas; 
c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 
d) os lances ofertados, na ordem de classificação; 
e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 
f) a aceitabilidade da proposta de preço; 
g) a habilitação; 
h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na 
documentação; 
i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e 
j) o resultado da licitação; 
XIII – comprovantes das publicações: 
a) do aviso do edital; 
b) do extrato do contrato; e 
c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e 
XIV – ato de homologação. 

 

Ao ser confeccionado com base na Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19 de 

dezembro de 2002, por vezes, o processo se reflete em amontoados de papel que dificultam 

o arquivamento, comprometem a segurança, contrastam com a busca pela celeridade e 

eficiência, assim como impactam na atividade de controle interno e externo, inclusive, no 

controle realizado pela sociedade, já que o acesso aos autos é naturalmente dificultado. A 
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saber, de acordo com referida portaria, os autos não deverão exceder 200 (duzentas) folhas 

por volume, numeradas, carimbadas e rubricadas (BRASIL, 2002). 

 

 

2.3 A CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

 

Segundo United Nations (2017), em 2015 existiam no Brasil aproximadamente 120 

(cento e vinte) milhões de usuários de internet, o que o conferia a quarta colocação em 

ranking mundial de internautas. Sendo assim, mostra-se ainda mais urgente a adequação 

dos serviços públicos a essa nova realidade. 

De acordo com o Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, o documento digital pode 

ser considerado nato-digital ou digitalizado (BRASIL, 2015), e sua utilização, para a 

realização de processos administrativos, possui os seguintes objetivos: 

 
Art. 3 º São objetivos deste Decreto: 
I – assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental 
e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 
II – promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos 
processos administrativos com segurança, transparência e economicidade; 
III – ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da 
informação e da comunicação; e 
IV – facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas. 

 

As tecnologias da informação e as novas formas de produzir, disseminar e recuperar 

o conhecimento revolucionou os processos de criação de documentos (DORNELES e 

CORRÊA, 2013). Por sua vez, ainda segundo DORNELES e CORRÊA (2013, p.4) a 

aplicação da certificação digital sobre informações registradas em suportes digitais visa 

garantir a autenticidade, confidencialidade e integridade das mesmas diante de sua 

reconhecida instabilidade. 

Ou seja, os arcabouços doutrinários e legais deixam claro que a validação de 

processos exclusivamente digitais passa pela ampla utilização da certificação digital como 

ferramenta de segurança e integridade da documentação gerada. Dessa forma, o uso da 

certificação possibilitará a diminuição dos documentos tradicionais, uma vez que a maioria 

deles nasce em ambiente digital e, por falta da certificação, acaba ganhando o papel como 

suporte (DORNELES e CORRÊA, 2013). 
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No cerne da certificação digital está o certificado digital, um documento 
eletrônico emitido por uma terceira parte confiável (Autoridade 
Certificadora), que associa o nome (e atributos) de uma pessoa ou 
instituição a uma chave criptográfica pública.  

 

O Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, estabeleceu a técnica e os requisitos 

para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos 

digitalizados produzam os mesmos efeitos dos documentos originais (BRASIL, 2020 – A) e 

estipula o seguinte requisito nos casos em a digitalização envolva entes públicos: 

 
Art. 5º O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento 
físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato 
perante pessoa jurídica de direito público interno deverá: 
I – ser assinado digitalmente com certificação digital no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo a garantir 
a autoria da digitalização e a integridade do documento e de seus 
metadados; 

 

No Brasil, a assinatura eletrônica foi regulada pela Medida Provisória nº2.200-2, que 

instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Durante a pandemia da COVID-19, 

que assolou o mundo recentemente, dificultando as interações que envolvem os órgãos 

públicos, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 983, de 16 de junho de 2020, 

convertida na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, a qual dispõe sobre o uso de 

assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos (BRASIL, 2020 – B). O sobre 

citado regulamento legal classificou as assinaturas eletrônicas em três categorias, quais 

sejam: 

 
Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas 
em: 
I – assinatura eletrônica simples: 
a) a que permite identificar o seu signatário; 
b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do 
signatário; 
II – assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos 
pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade 
de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como 
válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as 
seguintes características: 
a) está associada ao signatário de maneira unívoca; 
b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, 
com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; 
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c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer 
modificação posterior é detectável; 
III – assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos 
termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001. 

 

O Decreto nº 10.024/19 permite que a instrução do processo licitatório, na 

modalidade pregão eletrônico, poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de 

modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e 

registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e 

prestação de contas (BRASIL, 2019). 

Nesse contexto, a Advocacia-Geral da União (AGU), instituição constitucional 

responsável pela Consultoria e Assessoramento Jurídicos aos órgãos do Poder Executivo, 

por ato de seu dirigente máximo, consubstanciado na Portaria AGU nº 14, de 23 de janeiro 

de 2020, criou as Consultorias Jurídicas da União Especializadas Virtuais (e-CJUs). Com 

isso, farão valer o art. 22 do Decreto 8.539/2015, citado anteriormente nesse estudo. 

Além disso, é comumente observado em pareceres jurídicos das CJU sobre os 

processos de pregão eletrônico das UG do EB, recomendações e determinações sobre a 

utilização de digitais e digitalizados, assim como os requisitos para que estes produzam os 

mesmos efeitos daqueles, conforme observado no PARECER nº 2714/2021/E-

CJU/AQUISIÇÕES/CGU/AGU, de 24 de junho de 2021, enviado pela e-CJU especializada 

virtual de Aquisições ao Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, cujo trecho merece 

ser destacado: 

 
10. O processo examinado se encontra exclusivamente em meio eletrônico. 
Por essa razão, todos os atos processuais são realizados e arquivados sob 
a forma de mídias digitais, cuja validade jurídica  reconhecida pela Medida 
Provisória n. 2.200-2, de 2001, e pelo Decreto n. 8.539, de 2015, que tratam 
da validade dos documentos produzidos em forma eletrônica, bem como do 
uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no 
âmbito dos  órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. 
11. Portanto, quanto à autoria, convém mencionar que as declarações 
constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidos com a 
utilização de processo de certificado disponibilizado pela ICP-Brasil, 
presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 
do Código Civil – documento nato-digital (art. 10,  1  da MP n. 2.200-2/2001 
c/c art. 1 , II, a, do Decreto n. 8.539/2015). Relativamente aos documentos 
físicos anexados ao processo eletrônico, após procedimento de 
digitalização, o referido ato normativo atribui a esses o valor de cópia 
autenticada ou de cópia simples, conforme a origem. 
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12. Por outro lado, o Decreto n. 10.278, de 18 de março de 2020, estabelece 
a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou 
privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos 
efeitos legais dos documentos originais. 
13. Destaca-se o fato de que todos os documentos digitalizados deverão ser 
assinados digitalmente com certificado digital no padrão da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (art. 5 , I). Portanto, sem a 
assinatura digital os documentos físicos digitalizados não poderão “...se 
equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para a 
comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público...” 
(art. 5 , caput). 
14. Cabe observar que o reconhecimento de firma ou a autenticação em 
cartórios o dispensáveis, salvo se houver dúvida com relação  à 
autenticidade de documentos físicos, nos termos do Parecer n. 
065/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU (NUP00106.005904/2019-61, Seq. 2). 
Isso, porém, não dispensa a assinatura eletrônica para os documentos 
digitalizados destinados a processos eletrônicos. 
15. Para se obter a equiparação, além da assinatura digital, os documentos 
digitalizados deverão seguir os padrões de digitalização exigidos, bem como 
conter os metadados indicados no Decreto. Por essas razões, recomenda-
se que o órgão passe a adotar os padrões exigidos no referido normativo 
nas futuras remessas de processos eletrônicos. 

 

Ou seja, à luz da legislação vigente e confrontado aos pareceres jurídicos emitidos, 

o método utilizado atualmente, ultrapassado e obsoleto, não pode ser considerado 

suficiente aos requisitos de segurança, eficiência e economicidade exigidos pela sociedade. 

Ademais, a Portaria nº 40-SEF, de 2 de maio de 2019, que aprova as Normas para 

Prestação de Contas dos Recursos Utilizados pelas Unidades Gestoras do Exército 

Brasileiro (EB90-N-08.002), 3ª Edição, 2019, possibilita a utilização de documentos digitais 

pelas UG ao determinar que os documentos eletrônicos arquivados na SCRG deverão ser 

armazenados em mídias que permitam a leitura em seu estado eletrônico, a fim de ser 

preservada a assinatura por certificação digital (BRASIL, 2019). 

Por fim, o Acórdão nº 389/2020-TCU-Plenário versa acerca da digitalização e 

disponibilização, nas páginas da Internet do Comando do Exército, dos processos de 

aquisições e contratações de serviços: licitações, dispensas de licitação e inexigibilidades 

de licitação, bem como dos contratos celebrados, entre outras demandas. Dentre as 

determinações do referido Acórdão, cabe destacar-se o seguinte: 

 
1.6.2. determinar aos Ministérios da Defesa, da Educação e da Saúde, com 
fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do 
TCU e no art. 5º, caput, da Portaria Segecex 13/2011, que: 
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1.6.2.1. em vista do comando expresso no inciso IV do § 1º do art. 8º da Lei 
12.527/2011 e da interpretação dada pelo item 1.7.2 do Acórdão 
3.011/2017-TCU-2ª Câmara, elaborem, isoladamente ou em conjunto com 
os órgãos a eles vinculados, plano de ação prevendo, emprazo não superior 
a um ano, a disponibilização nos sites dos órgãos na internet, com acesso 
público, de links para acesso ao inteiro teor dos processos eletrônicos que 
documentam suas licitações e execuções de contratos, autuados via 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI (Decreto 8.539/2015) ou 
plataforma similar, dando ciência a esta Corte de Contas, no prazo de 120 
dias, da estratégia definida, acompanhada do detalhamento das ações a 
serem implementadas em cada etapa e do cronograma previsto 
(especificando datas de início e fim de cada ação e etapa), com a 
identificação (nome, cargo e CPF) dos agentes responsáveis pelas etapas 
e ações; 
1.6.2.2. deem ciência da ordem contida no item anterior aos órgãos que lhe 
são vinculados, bem como às instâncias de controle interno responsáveis 
pela fiscalização desses órgãos; 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

3.1 QUESTIONÁRIO 

 

 

Os dados coletados através da utilização do QUESTIONÁRIO A foram relevantes 
para a identificação do público alvo da amostra e sua percepção sobre as possíveis 
vantagens e/ou desvantagens observadas através da implementação ou não de uma 
ferramenta de assinatura digital, através de certificado, no decorrer dos processos 
administrativos com os quais estavam envolvidos, particularmente os processos de pregão 
eletrônico. 

 

 

3.1.1 Identificação da função desempenhada  

 

 

3.1.1.1 Pergunta: Qual(ais) destas funções o(a) Sr(a) já desempenhou/desempenha 
atualmente? (Marque quantas forem necessárias) 
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GRÁFICO 1 – Função desempenhada pelo militar 

Fonte: O autor. 

 

 No universo em que o questionário fora aplicado, percebeu-se uma grande maioria 
de militares que desempenham ou desempenharam a função de Chefe da SALC, cerca de 
86%, proporção que valoriza o resultado colhido, haja vista esta ser a função que lida 
diretamente com a produção dos processos de PE nas UG do EB.  

 Dentre as 70 respostas colhidas, os seguintes aspectos apresentam relevância: 

a) era permitida a escolha múltipla de funções; 

b) cerca de 86% dos militares exercem ou exerceram a função de Chefe ou auxiliar 

da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, logo, são impactados 

diretamente pela produção de processos de pregão eletrônico 100% físicos, 

híbridos ou digitais; 

c) cerca de 37% dos militares exercem ou exerceram funções que fazem parte do 

processo decisório das UG, tais como Fisc Adm e OD; 

d) aproximadamente 16% dos militares já se envolveram em atividades de auditoria, 

seja como Conformador ou como Auditor do CGCFEx/CCIEx. 

 

 

3.1.2 Identificação do nível de consciência situacional 

 

 

3.1.2.1 Pergunta: O Sr(a) possui Certificado Digital? 
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GRÁFICO 2 – Porcentagem de militares que possuem certificado digital 

Fonte: O autor. 

 

 Conforme observado no Gráfico 2, cerca de 82% dos militares envolvidos nos 
processos de PE das UG do EB já possuem o certificado digital vigente, ou seja, sua 
utilização para assinatura digital dos processos produzidos não acarretaria aumento de 
custos para o EB. 

 

 

3.1.2.2 Pergunta: Caso tenha respondido “Sim” no item anterior, o Sr(a) utiliza o certificado 
digital para assinar documentos digitalmente? 
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GRÁFICO 3 – Militares que utilizam o certificado digital para assinar documentos 
digitalmente. 

Fonte: O autor. 

 

 Neste ponto, cabe destacar que apesar de a maioria dos militares empregados nos 
processos licitatórios já possuírem o certificado digital, provavelmente por conta da 
exigência do mesmo para acesso ao sistema Comprasnet, apenas cerca de 64% o utiliza 
como ferramenta para assinatura de documentos digitais. 

 

 

3.1.2.3 Pergunta: O Sr(a) tem conhecimento de que há previsão legal para que o certificado 
digital seja utilizado como ferramenta para assinatura de documentos digitais? 

 

 

 
GRÁFICO 4 – Militares que conhecem a previsão legal de assinatura através do 
certificado digital. 

Fonte: O autor. 

 

 

3.1.2.4 Pergunta: O Sr(a) acha que a utilização do certificado digital facilitaria ou dificultaria 

a condução dos processos licitatórios no âmbito do EB? 
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GRÁFICO 5 – Percepção quanto à utilização do certificado digital como ferramenta 
para assinatura digital. 

Fonte: O autor. 

 

 Conforme demonstrado no Gráfico 5, quase que a totalidade dos militares envolvidos 

com o processo de pregão eletrônico consideram que a implementação do certificado digital 

como ferramenta para assinatura digital facilitaria a condução do referido processo. 

 A porcentagem alcançada pode representar, de maneira preliminar, uma demanda 

reprimida nos agentes de administração das UG do EB. 

 

 

3.1.3 Identificação do cenário atual 

 

 

3.1.3.1 Pergunta: Como são produzidos os processos licitatórios na UASG do(a) Sr(a)? 
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GRÁFICO 6 – Cenário atual dos processos de pregão eletrônico do Exército 
Brasileiro. 

Fonte: O autor. 

 

 Ao realizar a análise dos dados colhidos nesta questão, fica alarmada a maior 
motivação para a formulação deste trabalho. Todavia seja imperioso, desde 2015, através 
do Decreto nº 8.539, in verbis: 

 

Art. 5 º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais 
deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que 
este procedimento for inviável ou em caso de indisponibilidade do meio 
eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade do 
processo. 
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput, os atos 
processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos 
processos em papel, desde que posteriormente o documento-base 
correspondente seja digitalizado, conforme procedimento previsto no art. 12. 

 

 Cabe ressaltar, ainda, que o próprio Decreto nº 8.539, estipula um prazo para 
implementação e adaptação dos órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, conforme explicitado em seu Art. 22, in verbis: 

 

Art. 22. No prazo de seis meses, contado da data de publicação deste 
Decreto, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão apresentar cronograma de implementação 
do uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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§ 1º O uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo 
deverá estar implementado no prazo de dois anos, contado da data de 
publicação deste Decreto . 
§ 2º Os órgãos e as entidades de que tratam o caput que já utilizam processo 
administrativo eletrônico deverão adaptar-se ao disposto neste Decreto no 
prazo de três anos, contado da data de sua publicação. 

 

 No entanto, conforme explicitado no Gráfico 5, no universo total de 70 militares que 
responderam ao Questionário A, nenhuma UG realiza processos de pregão eletrônico 
100% digitais, ao passo que, aproximadamente, 53% produzem processos exclusivamente 
por meios físicos e 47% produzem processos híbridos. 

 

 

3.1.4 Identificação de possíveis vantagens e dificuldades 

 

 

3.1.4.1 Pergunta: Na opinião do Sr(a), no âmbito do EB, qual(ais) seria(m) a(s) maior(es) 

vantagem(ens) da utilização de processos licitatórios 100% digitais? (marque quantas 

forem necessárias) 
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GRÁFICO 7 – Possíveis vantagens na utilização do certificado digital como 
ferramenta para assinatura de documentos digitais. 

Fonte: O autor. 

 

 As possíveis vantagens da utilização do certificado digital como ferramenta para 

assinatura digital podem ser enxergadas sob outra perspectiva: oportunidades de 
melhoria nos processos de pregão eletrônico nas UG do EB apontadas diretamente 
pelos agentes envolvidos no processo. Dentre as principais observações, podemos 

elencar: 

a) esmagadora maioria dos militares que participaram da aplicação do questionário 

evidenciou mais de uma vantagem na implementação do certificado digital como 

ferramenta para assinatura de documentos digitais; 

b) a alternativa “Evitar retrabalho de impressão e digitalização do processo para 

posterior envio à CJU” foi citada por 90% do universo de militares participantes 

do questionário, assim como cerca de 71% elencou a “celeridade na conclusão 

do processo” como uma possível vantagem. De fato, o tempo desprendido para 

digitalizar os processos físicos para atender a exigência da CJU de envio 

eletrônico atrasa sobremaneira a conclusão do certame e seria eliminado 

totalmente com a utilização de documentos natos-digitais; 

c) “Economia de recursos” foi elencada por aproximadamente 89% dos militares e, 

na prática, 800 (oitocentas) folhas deixariam de ser impressas, em média, para 

cada processo que, atualmente, é realizado de maneira 100% física e, com a 

utilização da assinatura digital, passasse a ser realizado de maneira 100% digital. 

Cabe ser observado que até mesmo uma transição gradual através de processos 

híbridos poderia diminuir os custos diretos com impressão e os indiretos com 

manutenção de equipamentos, remessa dos documentos físicos e tempo do 

pessoal empregado na confecção dos processos. 
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IMAGEM 1 – Processo de PE 100% físico, composto por diversos volumes 
confeccionado em uma UG do EB. 

Fonte: O autor. 

 

d) “Economia de espaço físico para arquivamento dos processos físicos” fora 

elencada como vantagem por 55 militares ou, aproximadamente, 79% dos que 

responderam ao Questionário A. Na mesma seara, além de proporcionar 

economia de espaço, a utilização de documentos digitais promove aumento dos 

níveis de “Segurança contra fraudes processuais” e “Transparência e 

publicidade”, apontadas, respectivamente, por 69% e 55% dos participantes; 
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IMAGEM 2 – Arquivo físico da SCRG de uma UG do EB. 

Fonte: O autor. 

 

e) mesmo com o baixo índice de militares envolvidos com a atividade de auditoria 

participantes do questionário, cerca de 53% dos participantes elencaram que a 

utilização de documentos digitais proporcionaria uma maior “facilidade nas 

atividades de auditoria (interna e externa)”, o que pode ser citado como um ponto 

positivo nos agentes envolvidos, demonstrando bom nível de confiabilidade nos 

processos gerados; 

f)  cabe ressaltar, ainda, que nenhum participante assinalou a alternativa “não há 

nenhuma vantagem significativa”. 

 

 

3.1.4.2 Pergunta: Na opinião do Sr(a), no âmbito do EB, qual(ais) seria(m) a(s) maior(es) 

dificuldade(s) para utilização do certificado digital na assinatura de processos licitatórios? 

(marque quantas forem necessárias) 

 

 



41 

 
GRÁFICO 8 – Possíveis dificuldades na utilização do certificado digital como 
ferramenta para assinatura de documentos digitais. 

Fonte: O autor. 

 

 Dentre as dificuldades elencadas pelos militares participantes do questionário, 

aspectos do campo pessoal receberam maior destaque se comparados aos aspectos do 

campo técnico-operacional, conforme observações a seguir: 

a) cerca de 74% dos participantes elencaram a “mudança de hábito por parte dos 

usuários” como dificuldade a ser enfrentada no processo de transição dos 

processos físicos para os digitais, assim como, aproximadamente 44% 

apontaram que a evolução seria dificultada por simples “desinteresse dos 

usuários na implementação da ferramenta”. Segundo Duhigg (2012), “os hábitos 

surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar 

esforço. Além disso, se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar 

quase qualquer rotina num hábito”. De fato, a quebra de paradigma e padrões, 

da tradicional assinatura física para a moderna assinatura digital, sofrerá 

resistência interna natural de alguns agentes da administração envolvidos. 

b) a “falta de manifestações formais do Controle Interno (CGCFEx/CCIEx) sobre o 

assunto” foi apontada por 54% dos participantes como importante dificuldade a 

ser enfrentada, assim como 10% citaram a “insegurança jurídica por parte dos 

usuários” como possível empecilho. De fato, talvez a “ponta da linha” careça de 
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uma manifestação formal da Secretaria de Economia e Finanças (SEF) sobre o 

assunto, seja através de um Documento Interno do Exército (DIEx) ou até mesmo 

por uma simples cartilha de orientações; 

c) aproximadamente 43% alegaram que o “custo de aquisição da ferramenta” seria 

uma possível dificuldade, no entanto, esse dado contrasta com aquele, citado 

anteriormente, que nos mostra que 83% dos agentes da administração já 

possuem o certificado digital e apenas não o utilizam para o fim de assinar 

documentos digitalmente; 

d) ponto importante e talvez a dificuldade mais complexa dentre as elencadas, seria 

a “instabilidade da ferramenta institucional de armazenamento em nuvem (EB 

Cloud)”, citada por 41% dos questionados; 

e) por fim, cabe destacar que cerca de 45% dos participantes indicou a alta 

rotatividade de agentes da administração” como problema a ser resolvido na 

implementação da certificação digital como ferramenta de assinatura de 

documentos digitais.  

 

 

3.2 ENTREVISTA 

 

 

As entrevistas conduzidas foram excelentes instrumentos para validação dos dados 
universais coletados no Questionário A, assim como para contextualização dos mesmos e 
melhor identificação do cenário atual de diferentes UG do EB que, de alguma maneira, 
convivem com o processo de pregão eletrônico, seja ele totalmente físico, híbrido ou 
totalmente digital. 

 

 

3.2.1 Identificação do público-alvo 
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 O referido instrumento de entrevista fora aplicado em 04 (quatro) militares, agentes 
da administração, pertencentes a 04 (quatro) grupos distintos de UG do EB, conforme 
Apêndice B, a saber: 

1) Grupo 1 – UG que utilize processos de PE totalmente físicos (Cmdo AD/1 – UG 
160244) 
 
- ST CLÁITON, auxiliar da SALC no período de janeiro de 2009 a julho de 2021, 

atualmente exercendo a função de pregoeiro, elaboração de editais e montagem dos 
processos licitatórios na modalidade pregão eletrônico, carta-convite, tomada de preços e 
dispensa de licitação no Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército (Cmdo 
AD/1 – UG 160244). 

 
2) Grupo 2 – UG que esteja em transição entre o processo físico e o digital (21º GAC – 

UG 160272 e Cmdo 1º Gpt E – UG 160176) 

 

Neste Grupo, foram entrevistados os seguintes militares: 

- 2° Ten ALBUQUERQUE, Chefe do Setor Financeiro no período de junho a 
setembro de 2020 e Chefe SALC desde dezembro 2020, atualmente Chefe da SALC do 
21º Grupo de Artilharia de Campanha (21º GAC – UG 160272); 

- Cap QAO TOTTI, atualmente na Reserva Remunerada, Prestador de Tarefa por 
Tempo Certo no Comando do 1º Grupamento de Engenharia (João Pessoa / PB), como 
Assessor de Licitações e Contratos do Comando do 1º Grupamento de Engenharia. 

 

3) Grupo 3 – UG que utilize processos de PE totalmente digitais 

 

Não fora localizada, por este pesquisador, nenhuma UG do EB que, atualmente, 
realize processos de pregão eletrônico de maneira totalmente digital. Sendo assim, 
frustrando os interesses iniciais, não foi possível realizar entrevista exploratória com 
militares deste universo, motivo este que reforça a importância do presente estudo. 

 

4) Grupo 4 – UG integrante do Sistema de Controle Interno do EB (2º CGCFEx – UG 
160541) 

 

- Maj RAMPINI, Chefe da Seção de Auditoria e Fiscalização do 2º Centro de Gestão, 
Contabilidade e Finanças do Exército (2º CGCFEx – UG 160541). 
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3.2.2 Questionamentos 

 

 

3.2.2.1 Atualmente, quanto à forma como são confeccionados, os processos de Pregão 
Eletrônico (PE) das Unidades Gestoras (UG) do Exército Brasileiro (EB) podem ser 
classificados como totalmente físicos, híbridos ou totalmente digitais. Nesse contexto, como 
o Sr. classifica os processos de PE na sua UG ou, se for o caso, nas UG que inspeciona 
durante as visitas de auditoria? 

 

 

 Em entrevista, o ST CLÁITON, Aux SALC do Cmdo AD/1, classificou os processos 
de sua UG como totalmente físicos, durante sua fase interna, com exceção do parecer 
jurídico que é obtido de maneira digital no sistema SAPIENS da CJU/RJ e posteriormente 
impresso e juntado aos autos. Enfatizou, ainda, que ao enviar o processo para análise 
jurídica, via SAPIENS, necessita digitalizar o processo nato físico para cumprir a exigência 
daquele Órgão consultivo. 

 Já o 2º Ten ALBUQUERQUE, Ch SALC do 21º GAC, classificou os processos 
daquela UG como híbridos, ou seja, parcialmente digitais, já que alguns centros de 
demanda (requisitantes) possuem token para realizar a assinatura digital e outros não. 
Logo, conclui-se que, caso todos os Centros de Demanda do 21º GAC possuam militares 
habilitados a realizar a assinatura de documentos digitais através do token, a UG encontra-
se em condições de realizar um processo exclusivamente digital. 

 De maneira similar, o Cap QAO TOTTI também classificou o processo de pregão 
eletrônico do 1º Gpt E como híbrido. Segundo ele, na fase interna os documentos são 
impressos, assinados e, posteriormente, digitalizados para compor o processo que é 
digitalizado e enviado, via SAPIENS, para a CJU/PB. 

 Como podemos observar, existe um grande gargalo nos processos físicos e híbridos: 
a exigência de que sejam enviados via SAPIENS, ou seja, em formato digital. Tal exigência 
provoca um retrabalho extenuante aos agentes da administração, que consiste em 
digitalizar toda fase interna do PE, a qual, em média, é composta por 600 (seiscentas) 
folhas. Todo esse trabalho e desperdício de tempo útil poderiam ser evitados caso o referido 
processo fosse nato digital. 

 Por fim, o Maj RAMPINI, Chefe da Seção de Auditoria e Fiscalização do 2º CGCFEx, 
informou que, dentre as UG que ele tem conhecimento, todas utilizam os processos 
totalmente físicos ou híbridos. 
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3.2.2.2 Na opinião do Sr., quais seriam as maiores vantagens da implementação de um 
processo de PE totalmente digital nas UG do EB? Caso a UG do Sr. utilize um modelo 
híbrido ou digital, como foi conduzido esse processo? 

 

 

 Diante deste questionamento, o ST CLAITON, do Cmdo AD/1, mesmo que não utilize 
a ferramenta de assinatura digital em sua UG, conseguiu elencar diversas vantagens na 
implementação de um processo de PE totalmente digital, dentre as quais podemos 
destacar: 

 - celeridade do trâmite dos documentos elaborados na fase interna, provenientes do 
agente requisitante até a divulgação; 

 - redução de custos na confecção do processo, principalmente de folhas A4, tinta de 
impressora e homem-hora de trabalhos manuais, tais como, colocação de carimbos, 
perfuração e assinatura das folhas. 

 Já o 2º Ten ALBUQUERQUE, do 21º GAC, UG com processo híbrido, afirma que a 
maior vantagem da implementação de um processo de PE exclusivamente digital é a 
economia de recursos da União os quais poderiam ser redirecionados para outros fins. O 
oficial ressaltou, ainda, que outro ponto extremamente vantajoso seria a segurança e 
garantia de integridade do processo, impossibilitando que o mesmo sofra alterações 
posteriores provenientes de agentes agindo de má fé. 

 Por sua vez, o Cap TOTTI corrobora com a opinião dos outros entrevistados e elenca 
a economia de papel como a maior vantagem da implementação de processos 100% 
digitais, ressaltando, ainda, que comumente o número final de folhas do processo não 
reflete, de fato, a quantidade real consumida já que, por diversas vezes, o documento é 
modificado durante as revisões realizadas nas fases processuais. 

 Em contrapartida, o Maj RAMPINI, do 2º CGCFEx, nos brindou com uma observação 
típica de um agente da administração integrante do Sistema de Controle Interno do Exército 
e classificou como uma das maiores vantagens a possibilidade de o processo ser verificado 
e acompanhado "em tempo real" por diversos atores envolvidos, por exemplo, as próprias 
seções da UG, o CGCFEx de vinculação e, inclusive, o CCIEx, quando necessário. 

 

 

3.2.2.3 Em contrapartida, quais seriam as maiores dificuldades para a implementação desta 
ferramenta? 
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 Um dos objetivos específicos deste estudo é enumerar, caso existam, as possíveis 
vantagens e desvantagens da implantação de processos exclusivamente digitais na 
realização de PE pelas UG do EB. Nesse contexto, o questionamento supracitado possui 
grande relevância da condução da análise dos dados pesquisados. 

 Nesse contexto, o ST CLAITON, o 2º Ten ALBUQUERQUE e o Cap TOTTI 
elencaram o custo de aquisição de tokens e/ou contratação de serviço de certificação digital 
como possível óbice na implementação de uma sistemática de processos 100% digitais. 
Outros pontos ainda foram levantados de maneira uniforme durante as entrevistas, dos 
quais podemos destacar os mais importantes: 

 - capacitação dos agentes da administração; 

 - alta rotatividade dos agentes da administração, seja por movimentações internas 
ou externas; 

 - confiabilidade no processo de arquivamento dos documentos digitais. 

 O Cap TOTTI ainda chamou atenção para outro ponto bastante relevante, a saber, 
o hábito arraigado na administração pública como um todo de que é preciso imprimir um 
documento para considerá-lo válido ou para uma simples leitura ou consulta. 

 Por outro lado, o Maj RAMPINI evocou a necessidade de utilização de um sistema 
corporativo único como principal desvantagem. Além disso, julga necessário um 
alinhamento de conduta com os Órgãos de Controle Externo que, em que pese pregarem 
informatização, geralmente pautam suas demandas na cobrança de documentos físicos. 

 

 

3.2.2.4 Especificamente no tocante às atividades de auditoria, interna e externa, o Sr. 
considera que a utilização de documentos digitais facilitaria ou dificultaria a condução 
dessas atividades? 

 

 

 De uma maneira geral, todos os entrevistados concordaram em afirmar que a 
utilização de processos 100% digitais facilitaria as atividades de auditoria interna e externa. 

 Segundo o ST CLAITON, a auditoria dos processos se tornaria mais rápida e eficaz, 
visto que os documentos se manteriam conservados e bastaria um simples acesso ao 
banco de dados para a consulta dos processos sendo alcançada de qualquer computados 
dos órgãos auditores. 

 O 2º Ten ALBUQUERQUE entende que a assinatura digital facilita o processo de 
auditoria uma vez que impossibilita ou pelo menos minimiza a possibilidade de fraudes. 

 O Cap TOTTI acredita que as atividades de auditoria teriam um ganho considerável 
de desempenho ao considerar viável a utilização de documentos digitais devidamente 
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autenticados, sem necessidade de imprimir os documentos a serem consultados e 
avaliados. Ressalta, ainda, que os custos de deslocamento dos auditores poderiam ser 
eliminados com a inclusão de auditorias de maneira remota.  

 O Maj RAMPINI alerta que, na teoria, a utilização de documentos digitais facilitaria a 
atividade de auditoria. Entretanto, na prática, os órgãos insistem em ter confiança somente 
em processos físicos rubricados e assinados com caneta. 

 

 

3.2.2.5 Existe uma relação direta entre a utilização de documentos digitais e o aumento da 
segurança, economicidade e eficiência dos processos de PE do EB? 

 

 

 Neste ponto, ainda existe uma diversidade de opiniões e entendimentos. Enquanto 
alguns enxergam uma relação direta entre a utilização de documentos digitais e o aumento 
da segurança, economicidade e eficiência dos processos de PE do EB, outros não 
conseguem estabelecer essa ligação. 

 Para o ST CLAITON, com certeza há uma ligação, tendo em vista que os 
documentos provocarão um aumento significativo na economia e eficiência dos processos 
e, por consequência, cresce de importância a segurança da informação no banco de dados 
que estes documentos estarão armazenados. 

 O 2º Ten ALBUBERQUE reforça o discurso e entende que serão reduzidos o 
consumo de papel e de tinta, os gastos com contratos continuados de impressoras, 
aquisição de material de escritório e redução de arquivos no âmbito das seções 
administrativas. 

 Já o Cap TOTTI acredita que, no que diz respeito à segurança, os meios de gravação 
e backup disponíveis e utilizados no EB não oferecem condições plenas e razoáveis. Sendo 
necessário, portanto, que a Instituição adote uma sistemática centralizada para resguardar 
a validade dos documentos arquivados e preservar, desta forma, a segurança dos mesmos. 

 Por fim, o Maj RAMPINI não consegue estabelecer a relação proposta. Segundo ele, 
nossa cultura administrativa não tem confiança nos sistemas. Para exemplificar, o Maj cita 
o exemplo das atas que constam no site compras governamentais e que, apesar de estarem 
disponíveis a qualquer momento e a qualquer usuário, é comum a equipe da SALC imprimi-
las e apensá-las aos processos físicos. 

 

 

3.2.2.6 O Sr. possui alguma experiência e materiais (documentos, fotos, relatórios...) 
interessantes que possam ajudar a ilustrar a sua opinião? 
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 No corrente ano, o ST CLAITON homologou um pregão eletrônico para sistema de 
registro de preços, no âmbito da Guarnição do Rio de Janeiro e Niterói que, até a 
homologação, contém 2594 (duas mil, quinhentos e noventa e quatro) páginas, conforme 
fotos disponibilizadas pelo próprio militar. 

 O Cap TOTTI disponibilizou um tutorial de assinatura eletrônica e divulgou o link para 
obtenção do "Assinador SERPRO", o qual pode ser instalado no computador do agente da 
administração e ser utilizado para aplicação da assinatura eletrônica, sem custo, desde que 
tenha o certificado digital em nuvem ou pela versão Token. 

 O Maj RAMPINI usou como exemplo os diversos documentos que são impressos 
para comporem os processos, mesmo que o gestor tenha acesso irrestrito aos sistemas 
corporativos. Enfatizou, ainda, que mais que sistemas é necessária uma mudança de 
cultura administrativa. 

 

 

3.2.2.7 O Sr. possui alguma sugestão que possa contribuir para o prosseguimento desse 
estudo e futura implementação dos processos de PE totalmente digitais nas UG do EB? 

 

 

 Neste ponto, os entrevistados colaboraram sobremaneira com a pesquisa e 
forneceram diversas sugestões para a melhoria do presente estudo. 

 O ST CLAITON demonstrou preocupação com que o processo de transição para os 
processos digitais seja realizado de forma sistemática e gradual, de forma que as Unidades 
sejam orientadas por meio de palestras ou cursos de forma padronizada. 

 O 2º Ten ALBUQUERQUE sugeriu que os ODS descentralizem de maneira 
planejada os recursos necessários para suprirem a demanda de certificados digitais em 
que pese a alta rotatividade dos agentes da administração. 

 O Cap TOTTI, além de sugerir a inclusão do assunto na grade de formação e, 
principalmente, aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos do EB, oferece importante 
sugestão de adesão ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como ferramenta para 
geração e gestão de documentos no âmbito da Instituição, a exemplo do que já acontece 
no Ministério da Defesa. 

 

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma ferramenta de gestão de 
documentos e processos eletrônicos, e tem como objetivo promover a 
eficiência administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional 
(PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da 
administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública 
de processos e documentos administrativos eletrônico. 
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 Por fim, o Maj RAMPINI sugere que este pesquisador verifique a forma que está sendo 
realizado o trâmite dos processos de TCE no EB, haja vista que o sistema e-TCE possibilita a 
vinculação de UG, CGCFEx, CCIEx e TCU na mesma plataforma. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Diante das questões abordadas neste estudo, pode ser observada a necessidade de 
atualização dos métodos e procedimentos adotados na condução dos processos 
administrativos autuados no âmbito do EB, particularmente no que tange aos processos de 
PE.  

 Neste momento, não se trata mais de uma questão de se adaptar ao novo ou de 
aceitar o que é moderno. Na verdade, a quebra de paradigmas e a mudança de um 
processo antiquado e obsoleto, como os volumosos processos físicos, para um processo 
célere e atual é urgente e obrigatório por força legal.  

 Conforme observado durante a presente pesquisa, principalmente na aplicação dos 
instrumentos, existe uma demanda reprimida nos agentes da administração militar para que 
a utilização de processos compostos exclusivamente por documentos digitais seja regulada 
e normatizada pelos Órgãos do Sistema de Economia e Finanças e do Sistema de Controle 
Interno do Exército. 

 Como solução ao problema de pesquisa formulado neste estudo, podemos afirmar 
que, à luz da legislação vigente, existem muito mais vantagens do que desvantagens na 
utilização exclusiva de documentos digitais nos processos de Pregão Eletrônico das 
Unidades Gestoras do EB.  

 Nesse contexto, os objetivos gerais e específicos do estudo foram alcançados e, 
desta forma, podemos elencar as principais vantagens e desvantagens da implementação 
de processos de pregão eletrônico exclusivamente digitais: 

 a) Principais vantagens: 

  1) aumento dos níveis de confiabilidade e segurança dos processos de pregão 
eletrônico, impedindo ou diminuindo os riscos de que documentos sejam adulterados, 
retirados ou adicionados aos autos; 

  2) redução dos custos com impressão dos processos físicos; 

  3) celeridade e eficiência na condução dos processos possibilitando que 
diversos atores envolvidos acompanhem "em tempo real" o andamento das fases 
processuais, proporcionando, por exemplo, maior controle e melhor andamento das 
licitações centralizadas; 

  4) facilidade nas atividades de auditoria interna e externa, possibilitando, 
inclusive, a realização de auditorias de forma remota; 
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  5) redução de arquivos físicos e volumosos, liberando espaço físico nas OM. 

  6) evitar o retrabalho de digitalizar os processos físicos para que sejam 
enviados de maneira digital para a análise jurídica da CJU; 

 b) Principais desvantagens ou dificuldades: 

  1) capacitação dos agentes da administração; 

  2) alta rotatividade dos agentes da administração, devido a movimentações 
internas ou externas; 

  3) custo para aquisição de tokens e/ou contratação de serviços de emissão 
de certificados digitais; 

  4) confiabilidade no arquivamento dos documentos digitais; 

  5) utilização de um sistema corporativo único e alinhamento de conduta com 
os Órgãos de Controle Externo; 

  6) mudança de hábitos e quebra de paradigmas. 

 

 Desta forma, podemos afirmar que a hipótese de que a utilização do certificado digital 
como ferramenta de segurança permite a realização de pregões eletrônicos exclusivamente 
digitais, contribuindo, dessa forma, para o aumento da segurança, economicidade e 
eficiência desses processos no âmbito das Unidades Gestoras do Exército Brasileiro foi 
confirmada. 

 

 

4.2 SUGESTÕES 

 

 

 Como forma de promover aplicabilidade ao conhecimento produzido e colaborar com 
a erradicação ou diminuição das possíveis desvantagens e dificuldades a serem 
enfrentadas no processo de transição dos processos de pregão eletrônico físicos para os 
digitais, sugerem-se: 

 1) normatização da matéria pela Secretaria de Economia e Finanças; 

 2) divulgação do referido trabalho aos Sistemas de Economia e Finanças e Controle 
Interno do Exército; 

 3) divulgação do tutorial de "como realizar assinatura digital utilizando o token", 
conforme Apêndice C, baseado no modelo formulado pelo Cap QAO Totti, do 1º Gpt E; 
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 4) divulgar e incentivar a utilização da ferramenta "Assinatura Eletrônica" do Portal 
Gov.br, disponível em https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica, e 
excelente alternativa gratuita para a assinatura de documentos digitais por qualquer 
cidadão; 

 5) novos estudos com o objetivo de comparar o SPED ao SEI no que tange a 
tramitação de processos digitais; 

 6) se for o caso, realizar gestões junto ao TRF/4, responsável pelo SEI, para a 
utilização do referido sistema e Pedidos de Cooperação de Instrução junto aos Órgãos da 
Administração Pública Federal que já o utilizam. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO A 
 

UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL COMO FERRAMENTA DE ASSINATURA 
DIGITAL NOS PROCESSOS DE PREGÃO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 
 

O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso cujo 

título é "A CERTIFICAÇÃO DIGITAL COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA, 

ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE PREGÃO ELETRÔNICO DAS 

UNIDADES GESTORAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO", como requisito para a 

especialização em Ciências Militares com ênfase em Gestão Organizacional.  

Pretende-se, por intermédio da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios 

para uma proposta de utilização do certificado digital em processos de pregão eletrônico 

100% digitais no âmbito do Exército Brasileiro. 

O tempo médio para resposta é de 3 (três) min e sua experiência profissional irá 

contribuir sobremaneira para o resultado desta pesquisa. Desde já, agradeço a colaboração 

prestada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários através do 

telefone (21)9 7375-9177 e e-mail arturgoul@gmail.com. 

 

*Resposta Obrigatória 

 

QUESTIONÁRIO 
 

1) Qual(ais) destas funções o(a) Sr(a) já desempenhou ou desempenha 
atualmente? (Marque quantas forem necessárias) * 
 

o Ordenador de Despesas 

o Fiscal Administrativo ou Adjunto/Auxiliar; 

o Conformador de Registros e Gestão ou Adjunto; 
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o Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) ou Adjunto/Auxiliar; 

o Encarregado do Setor Financeiro ou Adjunto/Auxiliar; 

o Encarregado do Setor de Materiais ou Adjunto/Auxiliar; 

o Encarregado do Setor de Aprovisionamento ou Adjunto/Auxiliar; 

o Requisitante 

o Auditor (CGCFEx/CCIEx) 

o Outro: 

 

2) O Sr(a) possui Certificado Digital? * 
 

o Sim 

o Não 

 

3) Caso tenha respondido "Sim" no item anterior, o Sr(a) utiliza o certificado 
digital para assinar documentos digitalmente? 
 

o Sim 

o Não 

 

4) O Sr(a) tem conhecimento de que há previsão legal para que o certificado 
digital seja utilizado como ferramenta para assinatura de documentos digitais? 
* 
 

o Sim 

o Não 

 

5) Como são produzidos os processos licitatórios na UASG do(a) Sr(a)? * 
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o Processos 100% físicos 

o Processos híbridos, composto de documentos físicos e digitais 

o Processos 100% digitais 

 

6) O Sr(a) acha que a utilização do certificado digital facilitaria ou dificultaria a 
condução dos processos licitatórios no âmbito do EB? * 
 

o Facilitaria 

o Dificultaria 

 

7) Na opinião do Sr(a), no âmbito do EB, qual(ais) seria(m) a(s) maior(es) 
vantagem(ens) da utilização de processos licitatórios 100% digitais? (marque 
quantas forem necessárias) * 
 

o Não há nenhuma vantagem significativa 

o Transparência e publicidade 

o Segurança contra fraudes processuais 

o Economia de recursos 

o Promoção do conceito de "Licitação Sustentável" 

o Celeridade na conclusão do processo licitatório 

o Evitar retrabalho de impressão e digitalização do processo para posterior envio à 

CJU 

o Economia de espaço físico para o arquivamento dos processos físicos 

o Facilidade nas atividades de auditoria (interna e externa) 

o Outro:_____________________________________________________ 
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8) Na opinião do Sr(a), no âmbito do EB, qual(ais) seria(m) a(s) maior(es) 
dificuldade(s) para utilização do certificado digital na assinatura de processos 
licitatórios? (marque quantas forem necessárias) * 
 

o Não há nenhuma dificuldade significativa 

o Custo de aquisição da ferramenta (token + certificado) 

o Insegurança jurídica por parte dos usuários 

o Instabilidade da ferramenta institucional de armazenamento em nuvem (EB Cloud) 

o Mudança de hábito por parte dos usuários 

o Falta de manifestações formais do Controle Interno (CGCFEx / CCIEx) sobre o 

assunto 

o Alta rotatividade de agentes da administração 

o Dificuldade nas atividades de auditoria (interna e externa) 

o Desinteresse dos usuários na implementação da ferramenta 

o Outro:_____________________________________________________ 

 

 

OBRIGADO! 
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APÊNDICE B 
 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS  
(ENTREVISTA A) 

 

 

O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso de 

especialização em Ciências Militares com ênfase em Gestão Organizacional do Cap Int 

Artur Vinicius Oliveira Goulart, cujo tema é “A Certificação Digital como ferramenta de 

segurança, economicidade e eficiência nos processos de pregão eletrônico das Unidades 

Gestoras do Exército Brasileiro”. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídio para uma proposta viável de utilização de processos de pregão eletrônico 

compostos exclusivamente de documentos digitais assinados por certificado digital. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais, dificuldades, dúvidas, limitações e 

sugestões dos agentes da administração militar, o senhor foi selecionado, dentro de um 

amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza 

de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 

colaborando nos estudos referentes à viabilidade da implementação da ferramenta de 

assinatura digital dos processos que, atualmente, são compostos majoritariamente de 

documentos físicos. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando 

assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 

através dos seguintes contatos: 

Artur Vinicius Oliveira Goulart (Capitão de Intendência – AMAN 2012) 

Celular: (21) 97375-9177 

E-mail: arturgoul@gmail.com 

  



63 

IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos 

e Estágios inerentes à área de estudo e função desempenhada atualmente. 

 

 
QUESTIONAMENTOS 

 

2. Atualmente, quanto à forma como são confeccionados, os processos de Pregão 

Eletrônico (PE) das Unidades Gestoras (UG) do Exército Brasileiro (EB) podem ser 

classificados como totalmente físicos, híbridos ou totalmente digitais. Nesse contexto, como 

o Sr. classifica os processos de PE de sua UG? 

 

3. Na opinião do Sr., quais seriam as maiores vantagens da implementação de um 

processo de PE totalmente digital nas UG do EB? Caso a UG do Sr. utilize um modelo 

híbrido ou digital, como foi conduzido esse processo? 

 

4. Em contrapartida, quais seriam as maiores dificuldades para a implementação desta 

ferramenta? 

 

5. Especificamente no tocante às atividades de auditoria, interna e externa, o Sr. 

considera que a utilização de documentos digitais facilitaria ou dificultaria a condução 

dessas atividades? 

 

6. Existe uma relação direta entre a utilização de documentos digitais e o aumento da 

segurança, economicidade e eficiência dos processos de PE do EB? 

 

7. O Sr. possui alguma experiência e materiais (documentos, fotos, relatórios...) 

interessantes que possam ajudar a ilustrar a sua opinião? 

 

8. O Sr. Possui alguma sugestão que possa contribuir para o prosseguimento desse 

estudo e futura implementação dos processos de PE totalmente digitais nas UG do EB? 

Obrigado pela participação! 
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APÊNDICE C 
 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

TUTORIAL DE ASSINATURA DIGITAL COM A UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO 
DIGITAL (TOKEN) 

 

 

1) Baixar e instalar o Adobe Acrobat Reader. O suporte técnico da empesa pode ajudá-

lo a ficar em condições de usar essa ferramenta. 

 

2) Prepare seu documento em qualquer editor de texto até que fique em condições de 

finais de assinatura. Após, salve ou converta o documento para a versão Portable 

Document File (PDF), podendo registrar mais de uma assinatura eletrônica em um 

único documento. 

 

3) Abra ou acesse o documento na versão PDF, usando o Adobe Acrobat Reader e 

procure o menu “Ferramentas” na Barra de Menu superior. 

 

4) Antes de acionar a ferramenta certifique-se que o Token está posicionado na porta 

USB do seu computador. 

 

5) Ao clicar em “Ferramentas” lhe será apresentado um conjunto de ferramentas do 

aplicativo. Selecione ou clique em “Certificados – Abrir”. 

 

6) Passe o cursor do mouse sobre o botão “Assinar Digitalmente” e observe as 

instruções. Clique sobre esse botão e o ponteiro do mouse e selecione a área onde 

deseja inserir a assinatura. 
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7) Ao soltar o botão do mouse, surgirá a identificação e os dados da assinatura 

eletrônica que será registrada no documento, no espaço que você demarcou. Se estiver 

correto, basta clicar em “Continuar”. Se estiver incorreto clique em Cancelar. 

 

8) Antes de registrar a assinatura eletrônica você poderá conferir os dados e a forma 

da sua assinatura. Marque em “Bloquear o documento depois de assinar”, para 

evitar qualquer adulteração. Você pode clicar em “Revisar” se quiser verificar a posição 

e a forma da assinatura. Clique em “Voltar” para começar de novo ou desistir. 

 

9) Clique em “Assinar” para registrar sua assinatura de forma definitiva. 

 

10) Ao finalizar a assinatura, o Adobe vai abrir a oportunidade de salvar o documento 

assinado com um novo título, resguardando o documento original, sem assinatura. 

Renomeie seu arquivo e clique em salvar. 

 

11) Antes de finalizar o Adobe vai abrir o campo para registrar a senha do seu Token. 

 

12) Sua assinatura eletrônica estará pronta. Se o formato ou as informações estiverem 

incorretas, descarte o arquivo e repita a operação com as mudanças necessárias. 

 

13) Após finalizar sua assinatura eletrônica é possível conferir e validar acionando o 

painel de assinaturas. 

 


